
 

 

Uchwała Nr  166/319/2017 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 27 listopada  2017 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki 

realizacji  zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  

 pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera  

i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie 

Powiatu Siedleckiego ” 

 w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 
 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm. ) w związku z  art. 19 pkt. 10 i art. 25 ust. 1 i 4 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz.1769 z późn. 
zm.)  Zarząd Powiatu uchwala co następuje:  
 

§ 1 

 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania 
szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą 
Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na 
terenie Powiatu Siedleckiego” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Ogłasza się nabór członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, 

o którym mowa w § 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 

  

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                                                                                                                      STAROSTA  
                                                                                                                    /-/ Dariusz Stopa 

            
                                      



 

 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 166/319/2017      

 Zarządu Powiatu w Siedlcach  

 z dnia 27 listopada 2017 roku 

 
 

Zarząd Powiatu w Siedlcach  

ogłasza otwarty konkurs  na  wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji  zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   

 pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 

chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie  

Powiatu Siedleckiego ”  

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 

 
 

Rodzaj zadania 
 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami    
otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych działającej na terenie Powiatu 
Siedleckiego od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
 
Organizacja i działanie placówki winno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z  2017r., poz 1769 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej  
(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.) 
 
Cel konkursu 
 
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 
publicznego, która poprowadzi w latach 2018 – 2020 dom pomocy społecznej dla osób  
z chorobą Alzheimera i innymi chorobami  otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie 
chorych, w którym zapewni całodobową opiekę. 

 
   Wysokość przeznaczonych środków publicznych  
 
    
    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w okresie od 

dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wynosi 95.400 zł. * 
1) W roku 2018 w wysokości:  31.800 zł 
2) W roku 2019 w wysokości : 31.800 zł 
3) W roku 2020 w wysokości : 31.800 zł 

 
Powyższa Kwota dla roku 2018  została określona w  projekcie budżetu zaakceptowanym przez 
Zarząd Powiatu w Siedlcach  -  Uchwałą Nr 163/309/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku.   
Kwoty prognozowane na lata 2019 i 2020 przyjęto szacunkowo w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2018-2021.  
 
Ostateczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uzależniona 
będzie od wysokości  środków zatwierdzonych w budżecie powiatu na każdy rok i będzie 



 

 

ustalana w drodze aneksu do umowy w oparciu o środki finansowe przekazywane  
Zleceniobiorcy na realizację zadania w danym roku budżetowym.   
 
*Kwota dotacji może ulec zmianie w oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji za 
osobę skierowaną przed dniem 1 stycznia 2004 roku adekwatnie do wysokości dotacji 
otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego. 
 
W 2017 roku dotacja przyznana na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  
i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób  chorobą Alzheimera i innymi 
chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na ternie Powiatu 
Siedleckiego”  wyniosła 33.400 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych).   
 
 
Złożona oferta powinna zawierać harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów 
realizacji zadania publicznego w rozbiciu na poszczególne lata (tj. 2018, 2019, 2020). 
 
 

Zasady przyznawania dotacji 
 
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy: 

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 
1870 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1769 z późn. 
zm.), 

4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w 
sprawie domów pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 964 z późn. zm.) 

5) uchwały Nr XXXIV/194/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2017 
roku w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2018, 

6) uchwały Nr XXXIV/195/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2017 
roku w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na lata 2018 – 2020. 

 

Podmioty uprawnione do złożenia oferty 
 
1. O wsparcie prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 

chorobami  otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych ubiegać się mogą  
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie 
spełniają następujące warunki: 

 
1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Siedleckiego, 
2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 
3) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania. 
 

2. Oferta musi być złożona na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie 
wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 



 

 

3. Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty powinny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez upoważnione do tego osoby.  

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania 
otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu 
konkursowym. 

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu 
konkursowym, na formularzach oferty zgodnych z obowiązującym wzorem i prawidłowo 
wypełnione. 

6. Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu ani korekcie z wyjątkiem oczywistych omyłek 
pisarskich i rachunkowych.  

7. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym 
zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego. 

8. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 
Siedleckim a oferentem. 

9. Kwota przyznanej dotacji nie może być większa niż 95% planowanych całkowitych kosztów 
realizacji zadania.  

10. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów 
związanych z realizacją zadania. Środki finansowe nie mogą być przeznaczone na pokrycie 
kosztów inwestycji.  

11. Podmioty ubiegające się o dotację w ofertach winny wskazać nie mniej niż 5% wkład 
własny finansowy lub osobowy. 

12. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku 
podmiotowi, którego oferta została wybrana przysługuje prawo do zmniejszenia zakresu 
rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. 

13. Zadanie powinno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (j.t. Dz.U. z 2017r, poz. 1769 z późn. zm.)  

 
 
Termin składania ofert 
 
Termin składania ofert wyznacza się do dnia 19 grudnia 2017 roku (decyduje data wpływu do 
Urzędu). Oferty  należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego  
w Siedlcach lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach,  
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy i adresu 
składającego ofertę wraz z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert -  Prowadzenie domu 
pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz 
dla osób przewlekle psychicznie chorych” 
 
Wymagane dokumenty  
Do oferty należy dołączyć: 
 
1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru 
Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu  
i umocowanie osób go reprezentujących. 

2. Aktualny odpis z rejestru  lub inny dokument potwierdzający status prawny.  
3. Statut, regulamin organizacyjny oraz jego zmiany. 
4. Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji Wojewody Mazowieckiego 

zezwalającego na prowadzenie placówki.  
 
 
 
 
 



 

 

Tryb, kryteria oraz termin wyboru oferty 
 
1. Oceny formalnej, polegającej na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów 

dotyczących oferty i oferenta dokona zespół powołany przez Kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach wraz z pracownikiem Wydziału Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w 
Siedlcach. 

3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa będzie stosowała kryteria wynikające 
z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej, podejmie Zarząd Powiatu w Siedlcach w formie uchwały. Od uchwały Zarządu 
w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. 

5. Zarząd Powiatu w Siedlcach zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w części 
lub w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 grudnia 2017 roku. 
 

 
Ogólne warunki realizacji zadania publicznego 
 
Oferent-Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: 

 złożenia aktualizacji kosztorysu i harmonogramu w przypadku przyznania dotacji  
w wysokości innej niż wnioskowana, 

 dofinansowanie realizacji zadania obejmuje koszty finansowane z dotacji poniesione od 
dnia podpisania umowy do 31 grudnia danego roku określonego w zawartej umowie  nie 
później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.  

 złożenia sprawozdania z wykonania rocznego i końcowego  zadania publicznego według 
wzoru określonego w załączniku rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 

 
 
Pozostałe informacje 
 
1. Po rozstrzygnięciu konkursu oferent zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty lub 

informacje niezbędne do podpisania umowy (m.in. numer rachunku bankowego, numer 
PESEL osób upoważnionych do podpisania umowy oraz inne wymagane przez 
Zleceniodawcę). 

2. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać: 
 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach – tel. 25 644-81-72.  

 
 
 
                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                      STAROSTA  
                                                                                                                    /-/ Dariusz Stopa 

            
 
 



 

 

Załącznik nr 2 
do  Uchwały Nr  166/319/2017      

 Zarządu Powiatu w Siedlcach  

 z dnia 27 listopada 2017 roku 
 

 
Zarząd Powiatu w Siedlcach  

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji  Konkursowej  

do opiniowania ofert  na  wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji  zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zadaniu  pn. 

„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 

chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu 

Siedleckiego” 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 

 
 

Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z  2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 
Zarząd  Powiatu w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 
chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych. 
 
 
W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 1817 z późn. 
zm.), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.  

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej 
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.   

Zgłoszeń kandydatów do składu Komisji organizacje dokonują poprzez 
wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza i przesyłają w wersji papierowej 
na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40,  
08-110 Siedlce lub w wersji elektronicznej na adres: 
aszymanska@powiatsiedlecki.pl do dnia 13 grudnia 2017 roku.  

 

                                                                                                                        STAROSTA  
                                                                                                                      /-/ Dariusz Stopa 

              
                                                                                         

  

mailto:aszymanska@powiatsiedlecki.pl


 

 

 
...............................................................    ........................................... 
(Nazwa i dane adresowe organizacji pozarządowej*)                (data i miejsce złożenia oferty) 

 

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu określonego w art. 3 ust. 3 ustawy  

o pożytku publicznym i wolontariacie  na członka Komisji Konkursowej  

do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zadaniu 

pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi choroba otępiennymi 

oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                (podpis osoby upoważnionej do składania  

                                                                                     oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*) 

 
* należy rozumieć również podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznym  

i wolontariacie 

 

 

DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI 

 

 Imię i nazwisko kandydata  

do reprezentacji organizacji pozarządowej* 

 

Adres zameldowania  

Adres do korespondencji  

(jeśli inny niż zameldowania) 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
DEKLARUJĘ  WOLĘ  UDZIAŁU  W  KOMISJI  KONKURSOWEJ  DO OPINIOWANIA OFERT 

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁCZNEJ, W TYM 

POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ 

WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W ZADANIU PN. PROWADZENIA DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA I INNYMI CHOROBAMI 

OTĘPIENNYMI ORAZ DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH 

 

Oświadczam, że: 

1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. 

2) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru na członka Komisji Konkursowej 

do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób z 

chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie 

Powiatu Siedleckiego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 

 

 

 

.................................................................................. 

                                                                                                                            (czytelny podpis kandydata) 


